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Медиен мониторинг – обобщение
22.07.2012 г.
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 21.07.2012
Източник: Дарик радио
Предаване: Новини
Място на материала: 15.30 часа
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 275
Резюме: 3.Новина
Областният информационен център в Търговище започва нова комуникационна кампания
енергийна ефективност и зелена икономика на малките и средни предприятия. Експертите
центъра се срещнаха с над 40 предприемачи от общините Попово и Търговище. Пред тях
разясниха начините за кандидатстване по процедурата по Оперативна програма „Развитие
конкурентоспособността на българската икономика".
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Медиен мониторинг | 7/22/2012

Текст: 3.Новина
Областният информационен център в Търговище започва нова комуникационна кампания за
енергийна ефективност и зелена икономика на малките и средни предприятия. Експертите на
центъра се срещнаха с над 40 предприемачи от общините Попово и Търговище. Пред тях те
разясниха начините за кандидатстване по процедурата по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика".
Пред присъстващите на срещите управителят на ОИЦ - Търговище Милчо Тонев обясни, че
част от конкурентоспособността на българската икономика е пряко свързана с намаляването на
енергийните разходи за производство, които са най-високите в Европа. Настоящата процедура
„Енергийна ефективност и зелена икономика" на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие предоставя ресурс от над 294
млн. лв. на малките и средни предприятия, за да се преодолеят и снижат с 10% тези разходи.
Освен за енергоспестяващи технологии пари могат да се получат и за производства, които не
замърсяват околната среда. Процедурите са доста опростени, съкратени са и сроковете за
техническа допустимост и верификацията на проектите, има гарантирани кредитни линии от
шест банки-партньори по програмата, каза още г-н Тонев.
Според експертите на ОИЦ няма минимален праг за размера на безвъзмездната помощ, а
максималният е 2 милиона лева. „Ако компанията ще прави доставки и услуги под 15 хил. лв. и
строително-монтажни работи за по-малко от 45 хил. лв., си избира фирма-изпълнител чрез
събиране на три оферти", уточни в презентацията си експертът Денислава Атанасова.
Кандидатите с проекти за зелена икономика трябва да докажат възможност да осигурят
финансови средства не по-малко от 80% от общите разходи по проекта - чрез банков кредит
или собствен ресурс.
Програмата е отворена до есента на 2013 г, а проектите ще бъдат финансирани по реда на
тяхното подаване.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 19.07.2012
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич
Страница: 3
Брой думи: 153
Резюме: Областният информационен център представи в Каварна процедура "Енергийна
ефективност
и
зелена
икономика"
по
Оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013". На срещата присъстваха
представители на частни фирми от морския град и управители на банки - партньори по проекта.
Включиха се и членове на Местната инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла, Каварна,
Балчик.
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Заглавие: И бизнесът в Каварна се запозна с процедурата "Енергийна ефективност и
зелена икономика"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център представи в Каварна процедура "Енергийна
ефективност
и
зелена
икономика"
по
Оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013". На срещата присъстваха
представители на частни фирми от морския град и управители на банки - партньори по проекта.
Включиха се и членове на Местната инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла, Каварна,
Балчик. Представени бяха основните параметри на програмата - сроковете за подаване на
проектни предложения, максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, финансово
участие на кандидатите, типовете проекти и стъпките за кандидатстване. Представителите на
фирмите проявиха интерес към техническото изпълнение на проектите и сроковете за оценка.
Обсъждани са възможностите за инсталиране на осветителни тела на обществени места,
закупуване на автомобили и селскостопанска техника, изграждане на инфраструктура за закрит
басейн, поясняват от ОИЦ.
Срещата в Каварна е последната от поредицата инициативи, които ОИЦ-Добрич организира за
представяне на програма " Енергийна ефективност и зелена икономика " и дейността си в
общините от областта.
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Дата: 20.07.2012
Източник: в. Искра, Казанлък
Страница: 11
Брой думи: 544

Заглавие: Информация за европейски финансиращи програми за малкия и среден бизнес
от Бизнес Център-Казанлък
Подзаглавие: Ключът за еврофинансирането остава непроменен - конкурентоспособност и
иновации
Автор: Стоян СТОЯНОВ, експерт европейски програми в Бизнес Център Казанлък:
Текст: В последните дни на месец юни 2012 г. беше открита за кандидатстване схемата
Енергийна ефективност и зелена икономика по оперативна програма Конкурентоспособност
на българската икономика. Дългоочакваната програма е насочена към малки и средни
предприятия.
Реализирането на проекти по схемата Енергийна ефективност и зелена икономика ще доведат
до подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда
технологии, използвани в малките и средни предприятия /МСП/, както и до намаляване на
енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване на полезни за
околната среда, намаляващи отпадъците и енергоспестяващи производствени технологии.
Тази нова програма е иновативна, защото обединява в един процес схема за безвъзмездна
финансова помощ, финансирана със средства от Структурните фондове на ЕС и заемно
финансиране от търговските банки на принципа "на едно гише". Заемният компонент се
управлява от Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ и се предоставя в
рамките на Кредитна линия "Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия" в
България. По този инструмент се предоставят кредитни линии на местни търговски банки, по
които ще се отпускат заеми на МСП. МСП могат да кандидатстват, както с проекти за енергийна
ефективност, така и с проекти за възобновяеми енергийни източници. Допустими проекти за
енергийна ефективност са инвестиции, водещи или до намаляване на потреблението на
енергия, или горива спрямо базовата линия или до намаляване на потреблението на енергия за
единица произведена продукция. Допустими ВЕЙ проекти са инвестиции в производството на
енергия единствено за нуждите на собственото потребление на предприятието с помощта на
следните технологии: соларна, геотермална и термопомпи и вторична биомаса. Максималният
размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 2 млн. лв. Размерът на
безвъзмездната финансова помощ зависи от вида на проекта, като максималният интензитет
на помощта е 50% от допустимите разходи. Инвестициите в енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници предлагат осезаеми ползи за околната среда и
икономиката, а настоящата програма прави възможни такива инвестиции. Реализирането на
проекти по Схемата Енергийна ефективност и зелена икономика е добра възможност за
малките и средни предприятия да повишат производствения си капацитет и да оптимизират
производствените си разходи. По програмата се финансират инвестиции в отоплителни и
вентилационни системи, нови енергоспестящи технологии, машини и оборудване, инсталации
за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за собствени нужди,
саниране на сгради, системи за управление и контрол. Подобни инвестиции намаляват
потреблението на енергия, а също така и съответните енергийни разходи на предприятията.
Съвременните напълно автоматизирани машини и технологии дават възможност за много по
ефективно производство, по високо качество на много по ниска себестойност.
С въвеждането на мерки за енергийна ефективност се постигат до 30% - 40% икономии на
единица произведена продукция, което от своя странна води до конкурентни предимства за
продукта на всяко едно поеппоиятие.
На 10 юли Европейската комисия публикува нови покани за представяне на предложения в
областта на научните изследвания по Седмата рамкова програма.
Поканите са насочени към иновациите и към серията от предизвикателства, пред които е
изправено обществото, като същевременно прокарват пътя на "Хоризонт 2020", следващата
програма за финансиране на научноизследователската дейност в ЕС за периода 2014—2020 г.
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Резюме: В последните дни на месец юни 2012 г. беше открита за кандидатстване схемата
Енергийна ефективност и зелена икономика по оперативна програма Конкурентоспособност на
българската икономика. Дългоочакваната програма е насочена към малки и средни
предприятия.

7

Медиен мониторинг | 7/22/2012

Общо 8,1 милиарда евро ще бъдат отпуснати за проекти и идеи, които ще засилят
конкурентоспособността на Европа и ще спомогнат за решаването на проблеми, свързани със
здравето на населението, опазването на околната среда и намирането на нови решения за
справяне с все по-трудните предизвикателства, предизвикани от урбанизацията и управлението
на отпадъците.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 21.07.2012
Източник: www.lev.bg
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=3D64063
Брой думи: 276
Резюме: Областният информационен център (ОИЦ) в Търговище стартира нова
комуникационна кампания за енергийна ефективност и „зелена" икономика на малките- и
средни предприятия. Експертите на центъра се срещнаха с над 40 предприемачи от общините
Попово и Търговище. Пред тях те разясниха начините за кандидатстване по процедурата по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
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Заглавие: Фирми от Търговище проявяват интерес към „зелени” технологии
Подзаглавие:
Автор: Борислав Курдов
Текст: Областният информационен център (ОИЦ) в Търговище стартира нова комуникационна
кампания за енергийна ефективност и „зелена" икономика на малките- и средни предприятия.
Експертите на центъра се срещнаха с над 40 предприемачи от общините Попово и Търговище.
Пред тях те разясниха начините за кандидатстване по процедурата по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
Пред присъстващите на срещите управителят на ОИЦ - Търговище Милчо Тонев обясни, че
част от конкурентоспособността на българската икономика е пряко свързана с намаляването на
енергийните разходи за производство, които са най-високите в Европа. Настоящата процедура
„Енергийна ефективност и зелена икономика" на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие предоставя ресурс от над 294
млн. лв. на малките и средни предприятия, за да се преодолеят и снижат с 10% тези разходи.
Освен за енергоспестяващи технологии, пари могат да се получат и за производства, които не
замърсяват околната среда. Процедурите са доста опростени, съкратени са и сроковете за
техническа допустимост и верификация на проектите, има гарантирани кредитни линии от шест
банки-партньори по програмата, каза още Тонев.
Според експертите на ОИЦ няма минимален праг за размера на безвъзмездната помощ, а
максималният е 2 милиона лева. „Ако компанията ще прави доставки и услуги под 15 хил. лв. и
строително-монтажни работи за по-малко от 45 хил. лв., си избира фирма-изпълнител чрез
събиране на три оферти", уточни в презентацията си експертът Денислава Атанасова.
Кандидатите с проекти за „зелена" икономика трябва да докажат възможност да осигурят
финансови средства не по-малко от 80% от общите разходи по проекта - чрез банков кредит
или собствен ресурс.
Програмата е отворена до есента на 2013 г, а проектите ще бъдат финансирани по реда на
тяхното подаване.
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Дата: 21.07.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=3D11613572
Брой думи: 275
Резюме: Областният информационен център (ОИЦ) в Търговище стартира нова
комуникационна кампания за енергийна ефективност и „зелена“ икономика на малките- и
средни предприятия. Експертите на центъра се срещнаха с над 40 предприемачи от общините
Попово и Търговище. Пред тях те разясниха начините за кандидатстване по процедурата по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
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„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
Пред присъстващите на срещите управителят на ОИЦ - Търговище Милчо Тонев обясни, че
част от конкурентоспособността на българската икономика е пряко свързана с намаляването на
енергийните разходи за производство, които са най-високите в Европа. Настоящата процедура
„Енергийна ефективност и зелена икономика“ на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие предоставя ресурс от над 294
млн. лв. на малките и средни предприятия, за да се преодолеят и снижат с 10% тези разходи.
Освен за енергоспестяващи технологии, пари могат да се получат и за производства, които не
замърсяват околната среда. Процедурите са доста опростени, съкратени са и сроковете за
техническа допустимост и верификация на проектите, има гарантирани кредитни линии от шест
банки-партньори по програмата, каза още Тонев.
Според експертите на ОИЦ няма минимален праг за размера на безвъзмездната помощ, а
максималният е 2 милиона лева. „Ако компанията ще прави доставки и услуги под 15 хил. лв. и
строително-монтажни работи за по-малко от 45 хил. лв., си избира фирма-изпълнител чрез
събиране на три оферти“, уточни в презентацията си експертът Денислава Атанасова.
Кандидатите с проекти за „зелена“ икономика трябва да докажат възможност да осигурят
финансови средства не по-малко от 80% от общите разходи по проекта - чрез банков кредит
или собствен ресурс.
Програмата е отворена до есента на 2013 г, а проектите ще бъдат финансирани по реда на
тяхното подаване.
Lev
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